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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2564

ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.6 ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 6.2 ในป 2563 โดยมูลคาการสงออกสินคา 

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.8 รอยละ 0.3และรอยละ 3.4 ตามลาดับ อัตราเงิน

เฟอท่ัวไปเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 1.2และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ 2.2 ของ GDP

การลงทุน การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 3.4 โดยการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.2 และ

รอยละ 3.8 ตามลําดับ         

3

การอุปโภคบริโภค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ลดลงรอยละ 1.0 และการใชจายของรัฐบาลขยายตัว

รอยละ 0.8

มูลคาการสงออกสินคา การสงออกสินคามีมูลคา 

269,588 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 18.8 

โดยปริมาณและราคาสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.0 และ

รอยละ 3.3 ตามลาดับ

การผลิตสาขาเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรม การปา

ไม และการประมงเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.4 ปรับตัวดีข้ึนจาก

การลดลงรอยละ 3.5 ในป 2563 โดยดัชนีผลผลิต

สินคาเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.4 และดัชนีราคาสินคา

เกษตรเ พ่ิม ข้ึนรอยละ 3 .0 ส งผลใหดัชนีรายได

เกษตรกรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.2

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5–4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญ ประกอบดวย

(1) การปรับตัวดีข้ึนของอุปสงคภายในประเทศ

(2) การฟนตัวของภาคการทองเท่ียว

(3) การขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคา

(4) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ

ท้ังนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลาร สรอ. จะขยายตัวรอยละ 4.9 การอุปโภคบริโภคและการ

ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 4.5 และรอยละ 3.8 ตามลาดับ สวนการลงทุนภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.6 

อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1.5 – 2.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลรอยละ 1.5 ของ GDP

การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.9 ปรับตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับการลดลงรอย

ละ 5.6 ในป 2563 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.9 และอัตราการใชกาลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 

63.73

ท่ีมา : NESDC



ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2564
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2565

เศรษฐกิจไทยในป 2565 มีแนวโนมท่ีจะฟนตัวอยางตอเนื่องจากฐานการขยายตัวท่ีอยูในเกณฑต่ําในป 2564 โดย

มีแรงขับเคลื่อนจาก การขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศ แมจะเผชิญกับการแพรระบาดของสายพันธุโอมิครอน แตมี

แนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขอยางจํากัดในชวงไตรมาสแรกของป 2565 และสงผลใหภาครัฐสามารถ

ผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดไดตามลาดับ นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังจะไดรับแรงสนับสนุนสําคัญจากการฟนตัวของ

ภาคบริการโดยเฉพาะภาคการทองเท่ียวอันเนื่องมาจากการผอนคลายมาตรการเพ่ือเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติ และการ

ขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคาตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ ปริมาณการคาโลก อยางไรก็ดี ยังมี

ขอจํากัดและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2565 ใหขยายตัวไดต่ํากวาท่ีคาดไวในกรณีฐาน อัน

เปนผลจากความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทามกลางการกลายพันธุของไวรัส แรงกดดัน 

ดานเงินเฟอจากการเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก รวมท้ังขอจํากัดจากเง่ือนไขดานฐานะ

ทางการเงินของ ภาคครัวเรือนและธุรกิจ ความยืดเยื้อของปญหาขอจํากัดในหวงโซอุปทานและโลจิสติกสระหวางประเทศ 

และความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกทามกลางแรงกดดันของอัตราเงินเฟอและปญหาความ

ขัดแยงในเชิงภูมิรัฐศาสตร

ปจจัยสนับสนุน

1) การฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดอยางตอเนื่อง25 

ภายหลังการแพรระบาดของสายพันธุโอมิครอนมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขของประเทศในวงจํากัด26 

ประกอบกับความคืบหนาในการกระจายวัคซีน27 และการปรับพฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจตอแนวทางในการ

ปฏิบัติตัวเพ่ือดูแลและปองกันการระบาดมากข้ึน ภายใตแนวโนมดังกลาวสงผลใหระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ

จับจายใชสอยภายในประเทศมีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของฐาน

รายไดของครัวเรือนและภาคธุรกิจตามการฟนตัวของภาคการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการปรับตัวดี

ข้ึนของตลาดแรงงาน สะทอนจากอัตราการวางงานในไตรมาสท่ี 4 อยูท่ีรอยละ 1.6 ลดลงจากรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอน

หนา และเปนระดับท่ีต่ําท่ีสุดนับตั้งแตไตรมาสแรกของป 2563 ประกอบกับแรงสนับสนุนจากการดาเนินมาตรการสงเสริม

และกระตุนการบริโภคภายในประเทศของภาครัฐ ขณะเดียวกัน การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่องใน

เกณฑดีตามการขยายตัวของภาคการผลิตและการสงออก ประกอบกับแรงขับเคลื่อนจากความคืบหนาของโครงการลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะโครงการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของการขอรับ

และการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนในชวงป 2562 - 2564

2) การฟนตัวของภาคการทองเท่ียว โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการดาเนินมาตรการเปดประเทศโดยอนุญาตให

ชาวตางชาติท่ีไดรับวัคซีนครบแลวจากทุกประเทศสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดโดยไมตองเขารับการกักตัวผาน

มาตรการ Test and Go ซ่ึงเริ่มดาเนินการในวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2564 สงผลใหมีจานวนนักทองเท่ียวในชวงพฤศจิกายน

และธันวาคม 2564 รวม 321,752 คน และตอมาภายหลังจากการกลับมาดาเนินมาตรการอีกครั้งนับตั้งแตวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2565 เปนตนมา28 สงผลใหจานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทย ในชวงวันท่ี 1-9 กุมภาพันธ 

2565 รวม 48,181 คน และในระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 มีจานวนนักทองเท่ียวตางชาติสะสม

อยูท่ี 151,774 คน เพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกับ 20,172 คนในชวงไตรมาสแรกของป 2564 ขณะเดียวกัน ยังมีปจจัยสนับสนุน

จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหวางประเทศของประเทศตนทางของนักทองเท่ียวท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง 

สงผลใหนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญโดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของ

ป 2565 สอดคลองกับการคาดการณขององคกรการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO) ท่ีคาดวาจานวน

นักทองเท่ียวระหวางประเทศจะขยายตัวไดรอยละ 30 ถึงรอยละ 78 ในป 2565 4
ท่ีมา : NESDC
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3) การขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคาตามการฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก โดยมี

ปจจัยสนับสนุนสําคัญ จากการขยายตัวตอเนื่องของกลุมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก เนื่องจากความคืบหนาของการ

กระจายวัคซีนและการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในกลุม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหมและกลุมประเทศอาเซียนรวมท้ังไทยท่ีพ่ึงพิงรายไดจากการสงออกเปนหลักขยายตัวได โดย

สินคาสงออกสําคัญท่ีคาดวาจะยังคงมีแนวโนมขยายตัวดี อาทิ เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับประโยชน

จากการ Work-from-home ยานยนตและชิ้นสวนตามอุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึน และผลิตภัณฑจากปโตรเลียมท่ีจะเพ่ิมข้ึนตาม

ราคานามัน เชน พลาสติก เคมีภัณฑ เปนตน นอกจากนี้ การสงออกของไทยยังมีปจจัยสนับสนุนจากการเขารวมยื่น

สัตยาบันความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

ซ่ึงเริ่มมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ท่ีคาดวาจะสรางโอกาสทางการคาในการสงออกสินคาสําคัญ ๆ ของไทยมากข้ึน

4) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐท้ังจากการเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณประจาป งบรัฐวิสาหกิจ และ

กรอบการใชจายภายใต พระราชกาหนดเงินกูฯ เพ่ิมเติม ประกอบดวย (1) การเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ 2565 ในกรณีฐาน คาดวาจะมีการเบิกจายงบลงทุน ณ สิ้นปงบประมาณ อยูท่ีรอยละ 75.0 ของ

งบประมาณท้ังหมด สงผลใหคาดวาจะมีการเบิกจายงบลงทุนท้ังสิ้น 4.538 แสนลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.0 จาก

ปงบประมาณ 2564 (2) การเบิกจายภายใตงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนใน

โครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ โดยคาดวาจะมีอัตราการเบิกจายรอยละ 70.0 จากวงเงินลงทุนรวม 4.688 แสน

ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.3 จากปงบประมาณ 2564 (3) การเบิกจายภายใตพระราชกาหนดเงินกูฯ วงเงิน 1 ลานลาน

บาทคาดวาจะมีการเบิกจาย ในปงบประมาณ 2565 ท้ังสิ้น 1.307 แสนลานบาท (รอยละ 13.07 ของวงเงินกู) สงผลใหมี

การเบิกจายครบวงเงินกูภายในสิ้นปงบประมาณ 2565 และ (4) การใชเงินภายใตพระราชกาหนดเงินกูฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 

2564 วงเงิน 5 แสนลานบาท ซ่ึงมีการเบิกจายสะสม ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 รวม 2.7697 แสนลานบาท คาดวาจะมี

การเบิกจายเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจในปงบประมาณ 2565 รวม 3.902 แสนลานบาท (รอยละ 78.0 ของวงเงินกู) 

และเบิกจายในสวนท่ีเหลือภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2566

ขอจํากัดและปจจัยเส่ียง

1) ความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทามกลางการกลายพันธุของไวรัสท่ีทาใหเชื้อ

สามารถแพรระบาดได รวดเร็วมากข้ึน29 ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันการติดเชื้อ และ

มีความจาเปนท่ีประเทศตาง ๆ ตองกระจายวัคซีนกระตุนภูมิคุมกัน (Booster doses) เพ่ิมเติมเพ่ือลดอัตราการเจ็บปวย

รุนแรงและการเสียชีวิต จึงถือเปนขอจํากัดมากข้ึน ในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศกาลังพัฒนาและกลุม

ประเทศรายไดนอยท่ียังมีสัดสวนประชากรท่ีไดรับวัคซีนในระดับต่ํา เชนเดียวกับสถานการณการแพรระบาด

ภายในประเทศของไทยท่ีเผชิญกับการกลับมาระบาดของไวรัสสายพันธุโอมิครอน จึงยังจาเปน ตองติดตามและประเมิน

สถานการณอยางใกลชิด โดยเฉพาะภายหลังการผอนคลายมาตรการควบคุมและการเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติ ควบคูไป

กับการติดตามความพรอมของการกระจายวัคซีน ยา และเวชภัณฑทางการแพทยใหมีความเพียงพอตอการรับมือกับการ

แพรระบาดในปจจุบันโดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอัตราการปวยท่ีมีอาการรุนแรงและการเสียชีวิตใหอยูในระดับ

ต่ําและไมเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขท่ีจะรองรับได รวมท้ังการติดตามแนวโนมและความเปนไปไดของการกลาย

พันธุของไวรัสสายพันธุใหม ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในอนาคต
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2) แรงกดดันดานเงินเฟอท่ีสูงข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก ซ่ึงอาจ

เปนขอจํากัดตอการฟนตัวของอุปสงคในประเทศ อัตราเงินเฟอในชวงไตรมาสแรกของป 2565 มีแนวโนมสูงข้ึนตอเนื่อง

จากชวงไตรมาสสุดทายของป 2564 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนตามปจจัยทางดานอุปทานท่ีสงผลใหราคาสินคาในหมวดพลังงาน

และราคาอาหารสดบางประเภทเรงตัวสูงข้ึน ประกอบกับปจจัยการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคาโภคภัณฑและภาวะการชะงักงัน

ในหวงโซการผลิตโลกท่ีไดสงผลตอแรงกดดันทางดานตนทุนการผลิตมากข้ึน อยางไรก็ดี ในชวงท่ีผานมาพบวา การสงผาน

ตนทุนการผลิตไปยังผูบริโภคยังมีจํากัด ดังจะเห็นไดจากเดือนมกราคม 2565 ดัชนีราคาผูผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.7 โดยเปน

ผลจากการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคาในหมวดปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ (รอยละ 68.7) และหมวดผลิตภัณฑท่ีไดจาก

การกลั่นปโตรเลียม (รอยละ 56.2) เปนสําคัญ ขณะท่ีดัชนีราคาผูบริโภคเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.2 ตามการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคา 

ในหมวดพลังงาน (รอยละ 19.2) และหมวดอาหารสด (รอยละ 3.1) เปนสําคัญ โดยแนวโนมอัตราเงินเฟอในระยะตอไป 

คาดวาจะเริ่ม ผอนคลายลงตามแนวโนมราคาพลังงานในตลาดโลกโดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของป 2565 ประกอบกับผล

จากมาตรการของภาครัฐในการดูแลราคาพลังงานและราคาสินคาภายในประเทศ ท้ังนี้ มีปจจัยสําคัญตอแนวโนมอัตราเงิน

เฟอในระยะตอไปท่ียังตองติดตาม อยางใกลชิดโดยเฉพาะประเด็นความขัดแยงในเชิงภูมิรัฐศาสตรท่ีจะสงผลตอราคา

พลังงานในตลาดโลก และความยืดเยื้อกวาท่ีคาด ของปญหาการชะงักงันของหวงโซการผลิตท่ีจะเปนแรงกดดันใหอัตราเงิน

เฟอสูงข้ึน และจะเปนขอจํากัดตอการฟนตัวของการบริโภค ในระยะตอไป

3) เง่ือนไขดานฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจจากการเพ่ิมข้ึนของภาระหนี้สิน ทามกลางตลาดแรงงานท่ี

ยังไมฟนตัว สะทอนจากสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDP ในไตรมาสท่ีสามของป 2564 อยูท่ีรอยละ 89.3 เทียบกับรอยละ 

78.8 ในไตรมาสเดียวกันของป 2562 ซ่ึงเปนชวงการระบาด ขณะท่ีสัดสวนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing 

Loans: NPLs) และสัดสวนสินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงพิเศษ (Special Mention Loans: SMLs) ตอสินเชื่อรวมของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในไตรมาสท่ีสามของป 2564 ยังคงอยูในระดับสูงท่ีรอยละ 7.3 และรอยละ 12.1 เทียบ

กับรอยละ 4.8 และรอยละ 3.2 ในไตรมาสเดียวกันของป 2562 ตามลาดับ ภาระหนี้สินภาคเอกชนท่ีอยูในระดับสูงจะเปน

อุปสรรคตอการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศและความสามารถ ในการชาระหนี้ภายใตแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาข้ึนใน

ระยะตอไป ประกอบกับตลาดแรงงานยังไมฟนตัวเต็มท่ีเม่ือเทียบกับชวงกอน การระบาด สะทอนจากอัตราการวางงานใน

ไตรมาสสุดทายของป 2564 แมจะลดลงมาอยูท่ีรอยละ 1.6 เทียบกับรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอนหนา แตยังสูงกวารอยละ 

1.0 ในชวงเดียวกันของป 2562 นอกจากนี้ พบวาการวางงานยังสูงในสาขาเศรษฐกิจท่ียังมีขอจํากัด ในการฟนตัว ไดแก 

กิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร และภาคการกอสราง ขณะเดียวกันจานวนผูทํางานต่ําระดับและ ผูเสมือน

วางงานยังคงอยูในระดับสูง 
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4) แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของภาคการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับ

ผลกระทบจากปญหาขอจํากัดในหวงโซการผลิตและโลจิสติกสระหวางประเทศท่ียังมีแนวโนมยืดเยื้อ รวมท้ังปญหาการขาด

แคลนแรงงานตางดาว ดังนี้ (1) ปญหาชะงักงันของหวงโซการผลิตโลก เนื่องจากการบริหารจัดการตูคอนเทนเนอรท่ีสงผล

ตอตนทุนคาขนสงสินคาทางทะเล สะทอนจากคาระวางเรือท่ียังคงเพ่ิมข้ึนในชวงสองเดือนแรกของป 2565 รวมท้ังปญหา

การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร ซ่ึงหากยังคงมีความยืดเยื้อไปจนถึง ชวงครึ่งแรกของป 2565 จะเปนขอจํากัดสําคัญตอหวง

โซการผลิตท่ัวโลกและการฟนตัวของภาคการสงออกของไทย รวมท้ังเปนความเสี่ยง ท่ีจะสรางแรงกดดันตอตนทุนการผลิต

ในระยะตอไป และ (2) การขาดแคลนแรงงานตางดาว พบวาการนาเขาแรงงานตางชาติยังเปนไปอยางลาชา โดยขอมูล

สถานการณการจางแรงงานตางดาวของสานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในเดือน

ธันวาคม 2564 ระบุวามีแรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทางานท่ัวประเทศอยางถูกกฎหมายจานวนท้ังสิ้น 2,350,677 คน 

เทียบกับ 2,512,328 คน และ 3,005,376 คนในเดือนเดียวกันของป 2563 และ 2562 ตามลาดับ ภาวะตึงตัวของ

ตลาดแรงงานดังกลาวจะเปนขอจํากัดสําคัญของการฟนตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ

5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ีอาจสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

เสถียรภาพเศรษฐกิจไทย โดยมีเง่ือนไขความเสี่ยงตอเศรษฐกิจโลกท่ีจะตองติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด 

ประกอบดวย (1) ความไมแนนอนจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทามกลางการกลายพันธุของไวรัสท่ีสงผลใหการ

แพรระบาดเปนไปอยางรวดเร็วและอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของวัคซีนท่ีมีในปจจุบัน (2) การเรงตัวข้ึนของแรง

กดดันดานเงินเฟอท่ีสงผลใหอัตราเงินเฟอในหลายประเทศเศรษฐกิจหลักเพ่ิมสูงเกินกวากรอบเปาหมายนโยบายการเงิน

อยางตอเนื่อง อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และเกาหลีใต สงผลใหธนาคารกลางประเทศสําคัญ ๆ มี

แนวโนมท่ีจะดาเนินนโยบายทางการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึน ในขณะท่ีการฟนตัวท่ีลาชาของกลุมประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิด

ใหมและกลุมประเทศรายไดนอยทาใหธนาคารกลางในหลายประเทศยังจาเปนท่ีจะตองดาเนินนโยบายการเงินแบบผอน

คลายเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจตอไป ภายใตสถานการณดังกลาวอาจกอใหเกิดความผันผวนในตลาดเงินตลาด

ทุนและอัตราแลกเปลี่ยน รวมท้ังจะสงผลกระทบตอความสามารถในการชาระหนี้ของประเทศกาลังพัฒนาและประเทศ

รายไดนอยท่ีมีสัดสวนของหนี้ตางประเทศสูงจนอาจสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได (3) ความผันผวนในตลาดการเงิน

โลกและเงินลงทุนระหวางประเทศ เนื่องจากความเสี่ยงตาง ๆ ท้ังความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

กลายพันธุท่ีจะสงผลตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนยายเงินทุน รวมท้ังการปฏิรูปการกากับดูแล

ธุรกิจของรัฐบาลจีนและการผิดนัดชาระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในจีนท่ีอาจทาใหเศรษฐกิจจีนชะลอตัวกวาท่ีคาด

และสงผลตอความผันผวนของราคาสินทรัพย (4) ทิศทางการดาเนินนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะนโยบาย

การคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ จีน รวมถึงจุดยืนของสหรัฐฯ จีน และไตหวันในการเขารวมความตกลงหุนสวนทาง

เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) 

และ (5) ความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตรท่ีสําคัญ ประกอบดวย ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนและ ชาติพันธมิตร 

รวมถึงความขัดแยงในตะวันออกกลางระหวางอิหรานและสหรัฐฯ และระหวางกบฏในเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึง

ปญหาดังกลาวอาจสรางความผันผวนใหกับเศรษฐกิจโลกและระดับราคาพลังงาน                  
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สถานการณการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย

8

การขอรับการสงเสริม ในป 2564 มีการขอรับการสงเสริมการลงทุน 1,674 โครงการ เพ่ิมข้ึนจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 5 และมีมูลคาเงินลงทุน 642,680 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 59 

เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ โดยเฉพาะกิจการพลังงานไฟฟายื่นขอรับการสงเสริมจํานวน 518 โครงการ มูลคาเงิน

ลงทุน 164,480 ลานบาท ประกอบกับชวงเดียวกันของป 2563 การขอรับการสงเสริมมีมูลคาต่ําจากผลกระทบของ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การอนุมัติใหการสงเสริม ในป 2564 มีการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน 1,572 โครงการ เพ่ิมข้ึนจากชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 5 และมีมูลคาเงินลงทุน 511,900 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 42

การขอรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย ในป 2564 มีการขอรับการสงเสริมใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 790 โครงการ คิดเปนรอยละ 47 ของจํานวนโครงการท่ีขอรับการสงเสริมท้ังหมด และ

มีมูลคาท้ังสิ้น 340,490 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53 ของมูลคาการขอรับการสงเสริมท้ังสิ้น โดยอุตสาหกรรม

การเกษตรและแปรรูปอาหารมีจํานวนโครงการสูงท่ีสุด และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาเงิน

ลงทุนสูงท่ีสุด

การสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย ในป 2564 การอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน 

60 โครงการ ลดลงรอยละ 26.83 เม่ือเทียบกับป 2563 มีมูลคาเงินลงทุน 8,509.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 รอย

ละ 6.14 เกิดการจางงานจํานวน 3640 ตําแหนง โดยกิจการท่ีมีการขอการสงเสริมการลงทุนสูงท่ีสุด คือ กิจการผลิต

เครื่องจักรอุปกรณหรือชิ้นสวนและ/หรือการซอมแซมแมพิมพ รองลงมาคือกิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ

อัตโนมัติ (Automation) และกิจการประกอเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณเครื่องจักรตามลําดับ 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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สถานการณราคาเหล็ก

กราฟแสดงความเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ ต้ังแตป 2020 - 2021

ที่มา : Steel Business Briefing

9

สถานการณเหล็กในตลาดโลกชวงป 2021 มีทิศทางแนวโนมปรับข้ึน โดยทิศทางการปรับตัวข้ึนนั้นมีตั้งแตชวง

กลางป 2020 เปนตนมา หลังจากท่ีสถานการณการระบาดของโควิด 19 ในประเทศจีนและในหลายประเทศสามารถ

ควบคุมได ประกอบกับนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจของแตละประเทศหลังจากมีมาตรการล็อก

ดาวนเพ่ือลดการแพรระบาดของไวรัสอยางหนัก โดยเฉพาะนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศจีน ท่ีมุงเนนการ

ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานภายในประเทศ สงผลใหมีความตองการเหล็กเพ่ิมข้ึนอยางมาก จากการนโยบายการกระตุน

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ในชวงเดือนพฤษภาคม 2021 จีนไดมีการประกาศการยกเลิกการคืนภาษีสําหรับการสงออกเหล็ก 

(VAT rebate on steel exports) รวมถึงการท่ีประเทศจีนออกมาประกาศความพยายามท่ีจะลดคารบอน โดยการลด

กําลังการผลิตเหล็กในประเทศลง สงผลใหราคาผลิตภัณฑเหล็กปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก จะกระท่ังในชวงไตรมาสท่ี 

4 ของป 2021 เริ่มมีการระบาดของโควิด สายพันธุโอมิครอน ทําใหเกิดสถานการณความไมแนนอนในหลายประเทศ

ท่ัวโลกและรวมถึงในภูมิภาคเอเชีย สงผลการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆชะลอตัวลงสงผลใหความตองการ

เหล็กมีการชะลอตัวลงตาม สงผลใหราคาในชวงปลายป 2021 ปรับตัวลดลง 
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สถานการณราคาเหล็ก

กราฟแสดงความเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ ต้ังแตป 2020 - 2021

ที่มา : Steel Business Briefing 10

ราคาผลิตภัณฑเหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ป 2021 มีทิศทางปรับข้ึนไดอยางชัดเจน นับ

จากหลายประเทศสามารถควบคุมการระบาดของโควิด 19 โดยจีนซ่ึงเปนประเทศผูผลิตและผูบริโภคเหล็กราย

ใหญของโลกไดรับสามารถกลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังมาตรการการควบคุมการระบาดและมาตรการ

การกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหความตองการผลิตภัณฑเหล็กเพ่ิมสูงข้ึน สงผลตอระดับราคาเหล็กใน

ภูมิภาคเอเชียปรับตัวข้ึนอยางตอเนื่อง ภาพรวมตลอดป 2021 สําหรับราคาเหล็กแผนรีดรอน (HRC) และราคา

เหล็กเสน(Rebar) มีการปรับตัวข้ึนตามความตองการท่ีปรับข้ึนท่ีในชวงไตรมาสท่ี 1-3 ของป และชะลอตัวในชวง

ไตรมาสท่ี 4 โดยราคาเฉลี่ยของเหล็กแผนรีดรอน (HRC) มีราคาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 829 ดอลลารสหรัฐตอตัน 

ปรับตัวข้ึนรอยละ 69.2 เม่ือเทียบกับราคาเฉลี่ยของป 2020 และราคาเหล็กเสน (Rebar) มีราคาเฉลี่ยอยูท่ี

ประมาณ 711 ดอลลารสหรัฐตอตัน ปรับข้ึนรอยละ 55.4 เม่ือเทียบกับราคาเฉลี่ยของปกอน 

ราคาเหล็กกลับมาเปนขาข้ึนอีกครั้งหลังจากสถานการณระบาดของโควิด 19 คลี่คลาย การฟนตัวของท้ัง

ดานอุปสงคและอุปทานของอุตสาหกรรมเหล็กทําใหราคาวัตถุดิบมีความผันผวนไปดวย โดยราคาเศษเหล็ก 

(Scrap) ท่ีมีทิศทางปรับตัวข้ึนตั้งแตชวงกลางป 2020 และเริ่มมีทิศทางปรับข้ึนตอเนื่อง โดยเศษเหล็กในตลาด

เอเชียเฉลี่ยท้ังป ในป 2021 อยูท่ีประมาณ 498 ดอลลารสหรัฐตอตัน ราคาปรับข้ึนประมาณรอยละ 67 เม่ือ

เทียบกับราคาเฉลี่ยของปกอน

ในสวนของราคาถานหินโคก (Coking coal) มีราคาเฉลี่ยในป 2021 อยูท่ี 223 ดอลลารสหรัฐตอตัน 

ราคาปรับข้ึน รอยละ 71.5 เม่ือเทียบกับราคาเฉลี่ยของปท่ีผานมา และราคาของสินแรเหล็ก (Iron Ore) มีราคา

เฉลี่ยในป 2021 อยูท่ีประมาณ 209 ดอลลารสหรัฐตอตัน ราคาปรับข้ึน รอยละ 59 เม่ือเทียบกับราคาเฉลี่ยของ

ปท่ีผานมา
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สถานการณภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีขยายตัวในป 

2564 อาทิ รถยนตโดยเพ่ิมข้ึนในตลาดสงออก 

เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา

ขยายตัว จากการคลี่คลายของสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสวนของ

ตลาดในประเทศยั งคงชะลอตั ว  ชิ้ นส วน

อิเล็กทรอนิกสเปนผลจากความตองการของ

สินคาอิเล็กทรอนิกสโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ

รองรับความตองการใช Cloud Computing 

และ Data Center รวมถึงความตองการใช

อุปกรณท่ีจําเปนในการทํางานและการศึกษา

ทางไกล ท้ังนี้มูลคาการสงออกในตลาดหลักท่ี

เ พ่ิ ม ข้ึ น  ไ ด แ ก  อ า เ ซี ย น  ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป 

สหรัฐอเมริกา และจีน

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะขยายตัว

รอยละ 5.2 ในขณะท่ีป 2563 MPI หดตัวรอยละ 9.3

เหล็กและเหล็กกลาเพ่ิมข้ึนท้ังผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก

ทรงยาวเพ่ิมข้ึนจากโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของภาครัฐ สําหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบน

เพ่ิมข้ึนจากการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องปรับอากาศ เปนผลจากฐานต่ําในป

กอน จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรกท่ีสงผลกระทบท่ัวโลก และสงผลใหผูผลิตขาดแคลน ชิ้นสวน

สําหรับการผลิตสินคาจากการล็อกดาวนในหลายประเทศ เฟอรนิเจอร เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มดีข้ึนและปญหา

การระบาดของโควิด-19 ในตางประเทศเริ่มคลี่คลาย สงผลใหมียอดคําสั่งซ้ือเขามามากข้ึน โดยเฉพาะลูกคารายใหญ

จากตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน รวมถึงตลาดในประเทศก็ไดรับคําสั่งซ้ือในสวนของ เครื่องเรือนทํา

ดวยโลหะเพ่ิมข้ึน         

ท่ีมา :ธนาคารแหงประเทศไทย

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 11
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สถานการณดานแรงงาน

สถานการณดานแรงงานของไทย ในป 2564 เฉลี่ยท้ังป อัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 1.93 เทียบกับรอยละ 

1.69 ในป 2563

ผูมีงานทํามีจํานวน อยูท่ี 37.8 ลานคน ปรับตัวดีข้ึนเล็กนอยรอยละ 0.2 โดยผูมีงานทําภาคเกษตร ปรับ

เพ่ิมข้ึน รอยละ 1.8 ในขณะท่ีผู มีงานทํานอกภาคเกษตร ลดลงรอยละ 0.6 โดยในป 2564 ผู มีงานทําใน

ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลงรอยละ 0.9 ผูมีงานทําในสาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหารหดตัวลงมากท่ีสุด รอยละ 

3.1

ท่ีมา :สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 12
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สถานการณภาคการเกษตร
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.5 เม่ือเทียบกับป 2563 โดยสาขาพืช สาขาบริการทาง

การเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวรอยละ 3.3 3.7 และ 1.5 ตามลําดับ สวนสาขาปศุสัตว และสาขาประมง หดตัว

รอยละ 2.4 และ 3.0 ตามลําดับ         

สาขาพืช ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 3.3 เม่ือเทียบกับป 2563 โดยพืชสําคัญท่ีมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก ขาวนา

ปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ลําไย ทุเรียน และเงาะ 

สําหรับผลผลิตพืชท่ีลดลง ไดแก ขาวนาป และมังคุด

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สาขาบริการทางการเกษตร ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 3.7 เม่ือเทียบกับป  2563โดยเกษตรกรมีการจาง

บริการเครื่องจักรกลและอุปกรณทางการเกษตรในการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก การบํารุงดูแลรักษา  และการเก็บเก่ียว

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา  เนื่องจากปริมาณน้ําท่ีมีเพียงพอ ในการเพาะปลูกพืช การกระจายของฝนดี และสภาพอากาศ

เอ้ืออําานวย ทําาใหเกษตรกรขยายเนื้อท่ี เพาะปลูกเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีปลอยวาง รวมทงมีการดูแลบํารุงรักษาและควบคุม

โรคระบาดในพ้ืนท่ีมากข้ึน สงผลใหพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเพ่ิมข้ึน ไดแก ขาวนาป ขาว

นาปรัง มันสําปะหลัง  และสับปะรดโรงงาน  และพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตพืชเพ่ิมข้ึน  ไดแก  ขาวนาปรัง ออยโรงงาน 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสับปะรดโรงงาน

สาขาปาไม  ในป  2564 ขยายตัวรอยละ  1.5  เม่ือเทียบกับป  2563 เนื่องจากผลผลิตของไมยูคาลิปตัส รัง

นก และถานไมเพ่ิมข้ึนเปนหลัก โดยผลผลิตไมยูคาลิปตัสยังมีความตองการ ของตลาดอยางตอเนื่องเพ่ือเปนวัตถุดิบ

สําคัญในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ  และแปรรูปเปน เชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet) ท้ังจากภายในประเทศและ

ตางประเทศโดยเฉพาะจีนและญ่ีปุน โดยดัชนีอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง รวมถึง

ปริมาณและมูลคา การสงออกไปยังประเทศคูคาสําคัญ คือ จีน และญี่ปุน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ดานรังนก 

ของไทยยังมีคุณภาพและมีความตองการเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากตลาดสิงคโปรและจีน  และ ถานไมมีการสงออก

เพ่ิมข้ึนตามความตองการของตลาดจีน  ญ่ีปุน  และเกาหลีใต  สําหรับผลผลิต ไมยางพาราลดลงตามพ้ืนท่ีการตัดโคน

สวนยางพาราเกาเพ่ือปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดีและ พืชอ่ืนท่ีลดลง เนื่องจากการปรับลดจํานวนพ้ืนท่ีเปาหมาย

ของการยางแหงประเทศไทย  (กยท.) ป 2564 เหลือเพียง 200,000 ไร ประกอบกับราคายางพาราปรับตัวดีข้ึน ทําให

เกษตรกรตัดโคน ไมยางพาราลดลง รวมถึงการสั่งปดโรงงานแปรรูปไมยางพาราหลายแหงในภาคใตจากสถานการณ 

แพรระบาดของ  COVID-19 และผลผลิตครั่งยังคงไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและความตองการของ

ประเทศคูคาสําคัญอยางอินเดียลดลง

13



มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลป 2564 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยขยายตัว เทียบกับปกอนหนา สะทอนจากมูลคาการคา

ระหวางประเทศของเครื่องจักรกลไทยท่ีเพ่ิมข้ึนโดยการนําเขาขยายตัว

รอยละ 15.30 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก ขยายตัวรอย

ละ 27.86 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

การนําเขา มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 455,203 ลานบาท โดยหมวด

เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาเปน 44,821 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 36.5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาเปน 352,498 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 15.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลคา

การนําเขาเปน 57,883 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับป

กอนหนา

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 258,606 ลานบาท โดยหมวด

เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกเปน 43,869 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกเปน 184,093 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 24.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลคา

การสงออกเปน 30,644 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 53.1 เมื่อเทียบกับ

ปกอนหนา

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในปน้ี ขาดดุลการคาอยูท่ี 196,596 

ลานบาท 

MIU

(Million Baht)
2561

Import 452,257

Export 260,695

Trade Balance -191,562

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ปี 2564
2562

453,277

229,919

-223,358

2563

394,811

202,263

-192,548

14ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

2564

455,203

258,606

-196,596



มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตรในป 2564

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาเปน 44,821

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 36.5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยกลุม

สินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุดในปน้ี ไดแก เครื่องบํารุงรักษาและ

สวนประกอบ ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 23,726.0 ลานบาท ในป 

2564ประเทศท่ีไทยมีมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องจักรกล

การเกษตร สูงสุดไดแก จีน ญี่ปุน และอินเดีย โดยมีมูลคาการนําเขา

คิดเปนรอยละ 32.4 รอยละ 25 และรอยละ 10.4 ของมูลคาการ

นําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยท้ังหมด ตามลําดับ

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกเปน 

43,869 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

โดยกลุมสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุดในปน้ี ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ ซึ่งมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 17,934.9 ลานบาท 

ประเทศท่ีไทยมีการสงออกผลิตภัณฑเครื่องจักรกลการเกษตรสูงสุด

ไปยังประเทศ กัมพูชา สหรัฐอเมริกา และอินเดีย โดยมีสัดสวนของ

มูลคาการสงออกอยูท่ี รอยละ 19.7 รอยละ 16.7 และรอยละ 10.5

ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ตามลําดับ

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยเกินดุลการคาอยูท่ี 952

ลานบาท

มูลค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดุลการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทย ปี 2563

AM

(Million Baht)
2561

Import 35,702

Export 36,192

Trade Balance 490

2563

32,832

34,892

2,059

2562

37,504

33,397

-4,108

15ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

2564

44,821

43,869

-952



มูลคาการคาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในป 2564

การนําเขา เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาเปน 

352,498 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องกังหันไอพน 

(เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 

35,984.4 ลานบาท ในป 2564 ประเทศท่ีไทยมีมูลคาการนําเขา

ผลิตภัณฑเครื่องจักรอุตสาหกรรมสูงสุดจาก จีน ญี่ปุน และ

สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลคาการนําเขาคิดเปนรอยละ 32.1 รอยละ

21 .3 และรอยละ 7 .1 ของมู ลค าการ นํา เข า เครื่ องจั กร

อุตสาหกรรมของไทยท้ังหมด ตามลําดับ

การสงออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกเปน 

184,093 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 24.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุดไดแก เครื่องสูบลม/อัดลม 

(เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) ซึ่งมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

27,726.4 ลานบาท โดยในป 2564 ประเทศท่ีไทยมีการสงออก

ผลิ ตภัณฑ เค รื่ อ งจั ก ร อุตสาหกรรมสู งสุ ด ไปยั งประ เทศ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน โดยมีสัดสวนของมูลคาการสงออกอยู

ท่ี รอยละ 16.5 รอยละ 10.2 และรอยละ 9.7 ของมูลคาการ

สงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยขาดดุลการคาอยูท่ี

168,405 ลานบาท 

มูลค่าการนาํเขา้-สง่ออกและดุลการคา้เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ปี 2563

IM

(Million Baht)
2561

Import 343,801

Export 194,056

Trade Balance -149,745

2563

306,004

147,358

-158,646

2562

346,657

170,844

-175,813

16ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

2564

352,498

184,093

-168,405



มูลค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดุลการคา้เคร่ืองมอืกลของไทย ปี 2563

มูลคาการคาเคร่ืองมือกลในป 2564

การนําเขา เครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาเปน 57,883 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยกลุมสินคาท่ีมี

มูลคานําเขาสูงสุดในปน้ี ไดแก กลุมหีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง 

และพลาสติก ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 18,156.0 ลานบาท

ในป 2564 ประเทศท่ีไทยมีมูลคาการนําเขาเครื่องมือกลสูงสุด

จาก จีน ญี่ปุน  และไตหวัน โดยมีมูลคาการนําเขาคิดเปนรอยละ 

41.9 รอยละ 27.6 และรอยละ 9.5ของมลูคาการนําเขาเครื่องจักร

อุตสาหกรรมของไทยท้ังหมด ตามลําดับ

การสงออก เครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกเปน 30,644 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 53.1 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งโดยกลุมสินคาท่ี

มีมูลคาการสงออกสูงสุดในปน้ี ไดแก เครื่องมือกล กลึงโลหะ ซึ่งมี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 7,307.6 ลานบาท ในป 2563 ประเทศท่ี

ไทยมีการส งออกเครื่ องมือกล สูงสุดไปยังประเทศ ญี่ ปุ น 

สหรัฐอเมริกา และจีนโดยมีสัดสวนของมูลคาการสงออกอยูท่ี รอย

ละ 19.7 รอยละ 18.9 และรอยละ 13 ของมูลคาการสงออก

เครื่องมือกลของไทย

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยขาดดุลการคาอยูท่ี 27,239 ลาน

บาท 

MT

(Million Baht)
2561

Import 72,754

Export 30,448

Trade Balance -42,307

2563

55,974

20,013

-35,961

2562

69,116

25,678

-43,437

17ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

2564

57,883

30,644

-27,239



สรุปสถานการณอ์ตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย ปี 2564

จากรายงานสถานการณของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย ในป 2564 ท่ีผานมาจะ

พบวา การนําเขาและสงออกขยายตัวในทุกกลุมเครื่องจักรกล ไมวาจะเปน กลุมเครื่องจักรกลการเกษตร กลุม

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และกลุมเครื่องมือกล ซ่ึงสวนใหญไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด 19

ท่ีเริ่มรุนแรงลดลง

จากตัวเลข ดานการลงทุนท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 3.4 โดย

การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.2 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ 

ดานภาวะการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.5 เม่ือเทียบกับป 2563 โดย

สาขาพืช สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวรอยละ 3.3 3.7 และ 1.5 ตามลําดับ สวนสาขา

ปศุสัตว และสาขาประมง หดตัวรอยละ 2.4 และ 3.0 ตามลําดับ จึงทําใหเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการ

นําเขาสูงข้ึน รอยละ 36.5 เม่ือเทียบกับป 2563

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวรอย

ละ 5.2 ไดสงผลตอภาวะของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และกลุมเครื่องมือกล เชนกัน โดยมีมูลคาการนําเขา

ขยายตัวรอยละ 15.2 และรอยละ 3.4 เม่ือเทียบกับปกอนหนา ตามลําดับ

18ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล



ในป 2564 การนําเขาเครื่องจักรกลท่ัวโลกมีมูลคาอยูท่ี 2,067,623 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ

14.96 เม่ือเทียบจากป 2563 ซ่ึงมีมูลคาการนําเขาเครื่องจักรกลท่ัวโลกอยูท่ี อยูท่ี 2,431,414 ลานดอลลารสหรัฐ 

และในดานของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลจากท่ัวโลกในป 2564 ไดปรับลดลงเชนกันกับการนําเขา โดยมูลคา

การสงออกอยูท่ี 2,429,619 ลานดอลลารสหรัฐ ปรับลดลงรอยละ 2.74 เม่ือเทียบกับป 2563 ท่ีมีมูลคาการ

สงออกอยู 2,497,960 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงจะเห็นไดวาท้ังในดานมูลคาการนําเขาและสงออกเครื่องจักรกลในป 

2564 จากท่ัวโลกไดปรับตัวลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก

สถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกเปนอยางมากท้ังทางดานอุปสงค

และดานอุปทาน เนื่องจากหลากหลายประเทศท่ัวโลกไดออกมาตรการล็อคดาวน เพ่ือสกัดก้ันการแพรระบาดของ

โควิด 19 เปนผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆตองหยุดชะงักลง ความตองการบริโภคผลิตภัณฑตางๆ ปรับลดลง

ตามสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง การขับเคลื่อนหวงโซอุปทานในภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะในภาคการผลิตตอง

หยุดชะงักลง สงผลตอความตองการเครื่องจักรท่ีปรับตัวลดลง ซ่ึงจะเห็นไดจากตัวเลขมูลคาการนําเขาและสงออก

เครื่องจักรลดลงในป 2564

สถานการณแ์ละภาวะการคา้เคร่ืองจกัรกลโลก ปี 2564
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ในป 2564 ผูสงออกเครื่องจักรกลรายสําคัญของโลก 4 อันดับแรก ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา ฮองกง 

และสิงคโปร เปนตน โดยประเทศจีน ในป 2564 มีมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลมากเปนอันดับท่ี 1 โดยมี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 600,047 ลานดอลลารสหรัฐ โดยการสงออกของจีนคิดเปนรอยละ 25 ของการสงออก

เครื่องจักรกลจากท่ัวโลก ผูสงออกเครื่องจักรอันดับท่ี 2 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 13 ของการสงออกเครื่องจักรกลจาก

ท่ัวโลก ในป 2564 คือ สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 323,702ลานดอลลารสหรัฐ ผูสงออกเครื่องจักร 

อันดับ 3 ของโลกอยาง ฮองกง มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 242,812 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 10

ของการสงออกเครื่องจักรกลจากท่ัวโลก สําหรับการสงออกเครื่องจักรกลของสิงคโปรท่ีอยูท่ี 133,422 

ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 5 ของการสงออกเครื่องจักรกลจากท่ัวโลก 

สถานการณแ์ละภาวะการคา้เคร่ืองจกัรกลโลก ปี 2564
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สําหรับสถานการณของการนําเขาเครื่องจักรกล ในป 2564 ผูนําเขาเครื่องจักรกลรายสําคัญของโลก 4 

อันดับแรก ไดแก จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน เปนตน โดยประเทศจีน ในป 2564 มีมูลคาการนําเขา

เครื่องจักรกลมากเปนอันดับท่ี 1 โดยมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 412,775 ลานดอลลารสหรัฐ โดยการนําเขาของ

จีนคิดเปนรอยละ 20 ของการนําเขาเครื่องจักรกลจากท่ัวโลก ผูนําเขาเครื่องจักรอันดับท่ี 2 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 

11 ของการนําเขาเครื่องจักรกลจากท่ัวโลก ในป 2564 คือ ฮองกง ท่ีมีมูลคาการนําเขาอยู ท่ี 232,982 

ลานดอลลารสหรัฐ ผูสงออกเครื่องจักร อันดับ 3 ของโลกอยาง สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 229,573

ลานดอลลารสหรัฐ การนําเขาเครื่องจักรกลญ่ีปุน ท่ีอยูท่ี 183,703 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 9

ของการนําเขาเครื่องจักรกลจากท่ัวโลก

สถานการณแ์ละภาวะการคา้เคร่ืองจกัรกลโลก ปี 2564
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จีนในฐานะผูสงออกเครื่องจักรรายสําคัญของโลกในป 2564 โดยมีมูลคาการสงออกมีมูลคาการสงออกอยู

ท่ี 600,047 ลานดอลลารสหรัฐ ประเทศคูคาหลักในการสงออกเครื่องจักรของประเทศจีน ไดแก ฮองกง 

สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต  เปนตน โดยสัดสวนการสงออกของจีนไปยัง ฮองกง สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต 

เปนตน คิดเปนรอยละ 28 รอยละ 16 และรอยละ 11 ของการสงออกเครื่องจักรท้ังหมดของจีน ซ่ึงมีมูลคาอยูท่ี  

75,133,953,243 ลานดอลลารสหรัฐ  44,217,090,641 ลานดอลลารสหรัฐ  30,108,376,957 ลานดอลลาร

สหรัฐ ตามลําดับ
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นอกจากจีนจะเปนผูสงออกรายหลักของโลก ในป 2564 แลว จีนเองเปนผูนําเขารายหลักเชนกัน โดยมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 412,775  ลานดอลลารสหรัฐ ประเทศคูคาหลักในการนําเขาเครื่องจักรของประเทศจีนไดแก 

ไตหวัน เกาหลีใต  ญ่ีปุน เปนตน โดยสัดสวนการนําเขาของจีนจาก ไตหวัน เกาหลีใต  ญ่ีปุน คิดเปนรอยละ 30 

รอยละ 19 และรอยละ 12 คิดเปนมูลคา  164,520,052,201 ลานดอลลารสหรัฐ  102,320,538,292 ลานดอล

ลารสหรัฐ และ  66,373,727,914 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ       



สถานการณและภาวะการคาของโลกในป 2564 ไดรับแรงกดดันและผลกระทบจากการระบาดของโควิด 

19 ทําใหรัฐบาลแตละประเทศพยายามใชมาตรการอยางเขมขนเพ่ือควบคุมโรคอยางการปดเมืองหรือจํากัดการ

เดินทางเขาประเทศ แมวาการปดเมืองจะทําใหความปลอดภัยของประชาชนสูงข้ึน ซ่ึงนั่นเปนผลทําใหเกิดตนทุน

ทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล เศรษฐกิจโลกท่ีเกิดการชะงักงันของการผลิตและการหดตัวของการคาระหวาง

ประเทศ จากการขาดตอนของหวงโซมูลคาโลก ดานของการคาเครื่องจักรกลของโลกยอมไดรับผลกระทบเชนกัน

เนื่องจากก็เปนสวนหนึ่งของหวงโซของการผลิต ซ่ึงจะเห็นไดจากมูลคาการนําเขาสงออกของเครื่องจักรกลของ

โลกในป 2563 ปรับตัวลดลง รวมถึงภาวะการคาเครื่องจักรของประเทศตางๆท่ัวโลกชะลอตัวลงเชนกันจาก

ผลกระทบของโควิด 19 ยกเวนประเทศจีนท่ีถึงแมจะประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด 19 เปนประเทศแรกก็

ตาม แตความสามารถในการควบคุมการระบาดของโควิด 19 ไดอยางรวดเร็วประกอบกับนโยบายกระตุน

เศรษฐกิจท่ีตรงจุดและมีประสิทธิภาพอยางมาก ทําใหเศรษฐกิจของจีนสามารถกลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็วและ

เติบโตไดอยางตอเนื่อง ทําใหภาพรวมท้ังปภาวะการคาของเครื่องจักรกลของประเทศจีนสามารถขยายตัวไดเปน

อยางดี แตกตางกับประเทศอ่ืนท่ีจะคงประสบกับปญหาการระบาดของโควิด 19 อยูหลายระลอก ซ่ึงสงผลให

ภาวะเศรษฐกิจและการคาไมสามารถฟนตัวข้ึนไดอยางเต็มท่ี

WTO คาดการคาโลกขยายตัวรอยละ 10.8 ในป 2564 และรอยละ 4.7 ในป 2565และมูลคาการคาโลก

กลับข้ึนสูงกวามูลคาการคากอนการแพรระบาดของโรคโควิด-19 แลว จากการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ท่ัวโลกในชวงครึ่งปแรกของ 2564 โดยคาดการณการขยายตัวของ GDP โลกป 2564 ปรับสูงข้ึนไปท่ีรอยละ 5.3 

จากคาคาดการณรอยละ 5.1 ในเดือนมีนาคม และยังมีแรงสงสําคัญจากการท่ีท่ัวโลกมีการลดการใชมาตรการ

สรางขอจํากัดทางการคา (Trade-restrictive measures) และใชมาตรการอํานวยความสะดวกทางการคา 

(Trade-facilitating measures) มากข้ึนในชวงป 2563 ท้ังนี้ จากขอมูลราคาในตลาดซ้ือขายลวงหนา ตางแสดง

ใหเห็นวาน้ํามันดิบ ทองแดง และเหล็กกลา มีราคาสูงข้ึนตอเนื่องตั้งแตปลายป 2563 ซ่ึงถือเปนสัญญาณการฟน

ตัวของเศรษฐกิจโลก

จากการคาดการณขององคการการคาโลก ทําใหพอเห็นทิศทางภาวะการคาของเครื่องจักรท่ีมีโอกาสจะ

ขยายตัวตามแนวโนมการคาโดยรวมของโลกดวยเชนกัน ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญอยาง การเขาถึงวัคซีนของประเทศ

ตาง ๆ การผลิตและการกระจายวัคซีน และการระบาดระลอกใหมหรือการมีไวรัสสายพันธุใหมแพรกระจาย เรื่อง

ของนโยบายงบประมาณขาดดุลของหลายประเทศ ท่ีอาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของการคาโลกในชวงตอไป

ได  ซ่ึงหากมีการผลิตวัคซีนท่ีเพียงพอ และประเทศตาง ๆ เขาถึงวัคซีนไดเร็ว ก็จะเพ่ิมการเติบโตของ GDP โลกได

รวมถึงการคาสินคาโลกขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ซ่ึงแนนอนวาภาวะการคาของเครื่องจักรยอมไดรับอนิสงคตาม

ไปดวย

สถานการณแ์ละภาวะการคา้เคร่ืองจกัรกลโลก ปี 2564
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Figure 1. Experimental platform

Figure 2. Farm tractor description.
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บางพลี  จ.สมุทรปราการ
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพ (4.5.2) ไตหวัน

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564

2

เจแปน ซัพพอรต ซีสเต็ม (ประเทศไทย) 

จํากัด JAPAN SUPPORT SYSTEM 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

1112/8 2 ถ.สุขุมวิท แขวงพระ

โขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีข้ันตอน

ออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงาน

ดวยสมองกลเอง (4.5.1.2)

ญ่ีปุน
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564

3
เอจีอี ไทย จํากัด AGE THAI 

COMPANY LIMITED

244/301 หมู 4 ต.พยอม อ.วัง

นอย  จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ

ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง 

(4.5.1.1)

ไทย , อิตาลี
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564

4

ที.เอ.โอ.บางกอก คอรปอเรชั่น จํากัด 

T.A.O.BANGKOK CORPORATION 

COMPANY LIMITED

30/11 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 

หมู 1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร

ผลิตอุปกรณ สําหรับเครื่องพิมพแพด 

(4.5.2)
ไทย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564

5

เดลตา ไฮดรอลิกส (ประเทศไทย) 

จํากัด DELTA HYDRAULICS 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

340 หมู 3 ต.หนองละลอก อ.

บานคาย จ.ระยอง

ผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิก และชิ้นสวน

ประกอบ (4.5.2)
ออสเตรเลีย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

1 วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564

6 MR. SHINOBU YOSHIKAWA (จ.สมุทรปราการ) ไมระบุ
ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรม ที่มีการ

ออกแบบทาง วิศวกรรม (4.5.2)
ไทย , ญ่ีปุน

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

2 วันจันทรที่ 18 มกราคม 2564

7

ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จํากัด 

FUJILLOY (THAILAND) COMPANY 

LIMITED

700/296 นิคมอุตสาหกรรม-

อมตะซิต้ี ชลบุรี หมู 1 ต.บานเกา 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ผลิตชิ้นสวนแมพิมพและซอมแซมชิ้นสวน

แมพิมพ (4.5.2)
ไทย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

2 วันจันทรที่ 18 มกราคม 2564

8

คิวแอลที ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 

จํากัด QLT AUTOMATION 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

119/239 หมู 18 ถ.พหลโยธิน ต.

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ มีข้ันตอนการ

ออกแบบ ระบบอัตโนมัติและระบบ 

ควบคุมการปฏิบัติงานดวย สมองกลเอง 

(4.5.1.1)

ญ่ีปุน , 

มาเลเซีย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

3 วันจันทรที่ 25 มกราคม 2564

9 MR. CUI QINPENG (จ.ระยอง) ไมระบุ ผลิตกวานไฟฟา (4.5.3) ฮองกง
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

3 วันจันทรที่ 25 มกราคม 2564

10

นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

NIDEC PRECISION (THAI LAND) 

COMPANY LIMITED

29 หมู 2 ถ.อุทัย-ภาชี ต.บานชาง 

อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลิตอุปกรณอัตโนมัติ (4.5.3) ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ 

ครั้งที่ 7 วันจันทรที่ 17 กุมภาพันธ 2563

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/

สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/

ประเภทกิจการ

สัญชาต/ิ

การรวมทุน
วันอนุมัติ

11

ไทยหมิง ออโต พารทส จํากัด 

THAIMING AUTO PARTS 

COMPANY LIMITED

7/517 หมู 6 ต.มาบยางพร อ.

ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิต ELECTRIC WINCH และชิ้นสวน

ยานพาหนะ (4.5.2 / 4.8.17)
จีน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

7 วันจันทร ที่ 22 กุมภาพันธ 2564

12
แอล เค บอยเลอร อินดัสตรี จํากัด 

(ไมระบุชื่อภาษาอังกฤษ)

95 หมู 15 ถ.ก่ิงแกว ต.ราชาเทวะ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ผลิต HOT OIL BOILER และ/หรือ STEAM 

BOILER (4.5.2)
ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

7 วันจันทร ที่ 22 กุมภาพันธ 2564

13

นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

NACHI TECHNOLOGY 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

5/5 หมู 2 ต.หนองบัว อ.บานคาย 

จ.ระยอง
ผลิต BALL BEARING (4.5.3 / 4.8.16) ญ่ีปุน

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ 

ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2564

14

ซานซีน (ไทยแลนด) จํากัด SAN 

CHINE (THAILAND) COMPANY 

LIMITED

7/547 หมู 6 ต.มาบยางพร อ.

ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิตแมพิมพ และการซอมแซมแมพิมพที่ผลิต

เอง (4.5.2)
จีน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

8/2564 วันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564

15
ยันมาร เอส.พี. จํากัด YANMAR S.P. 

COMPANY LIMITED

115 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลา

ทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผลิตเพลา สําหรับรถแทรกเตอร (4.5.2) ไทย ,สิงคโปร

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

8/2564 วันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564

16 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.สมุทรสาคร) ผลิตเครื่องจักร (4.5.2) ไตหวัน
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

8/2564 วันจันทรที่ 1 มีนาคม 2564

17

พานาโซนิค ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส 

เอเชีย แปซิฟค จํากัด PANASONIC 

AUTOMOTIVE SYSTEMS ASIA 

PACIFIC COMPANY LIMITED

101 หมู 2 ถ.เทพารักษ ต.บางเสา

ธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนออกแบบ

ระบบควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง 

(4.5.1.2)

ไทย , สิงคโปร
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

9/2564 วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2564

18

เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด K.D. HEAT TECHNOLOGY 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

150/54 หมู 9 ต.หนองขาม อ.ศรี

ราชา จ.ชลบุรี

อุปกรณและเครื่องจักรอุตสาหกรรม เชน 

INDUCTION HARDENING MACHINE 

,OSCILLATOR , MACHINE , และ 

CURRENT  TRANSFORMER (4.5.1.2)

ญ่ีปุน
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

9/2564 วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2564

19
อารเอสที โรโบติกส จํากัด RST 

ROBOTICS COMPANY LIMITED

190/3 หมู 7 ต.แจระแม อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม

การ ปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

10/2564 วันจันทรที่ 15 มีนาคม 2564

20

นิว เวฟ ออโตเมชั่น จํากัด NEW 

WAVE AUTOMATION COMPANY 

LIMITED

39/3 หมู 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ทา

ทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ผลิตและซอมแซมเครื่องจักรอัตโนมัติที่มี

ข้ันตอนออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงาน 

ดวยสมองกลเองและเครื่องจักรและอุปกรณ

สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.1.2 / 4.5.2)

หมูเกาะ-บริติช

เวอรจิน , 

สหรัฐอเมริกา , 

จีน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

12/2564 วันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564

21

เอ.ไอ. เทคโนโลยี จํากัด A. I. 

TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

56 หมู 9 ถ.ลาดหลุมแกว ต.คู

บางหลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.

ปทุมธานี

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม 

การปฏิบัตงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

14 วันจันทรที่ 19 เมษายน 2564

22
เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จํากัด N I 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

115 หมู 1 ต.โคกมวง อ.ภาชี จ.

พระนครศรีอยุธยา

ผลิตชิ้นสวนแมพิมพและการซอมแซม

แมพิมพ (4.5.2)
ญ่ีปุน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

14 วันจันทรที่ 19 เมษายน 2564

23
ไพรมัส จํากัด PRIMUS COMPANY 

LIMITED

119 ซ.สีมวงอนุสรณ ถ.สุทธิสาร

วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ

ผลิตอุปกรณเครื่องจักร (4.5.3) ไทย
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

15 วันจันทรที่ 26 เมษายน 2564

24

เนทช (ประเทศไทย) จํากัด 

NETZSCH (THAILAND) COMPANY 

LIMITED

25/22,24 หมู 12 ถ.ลําลูกกา ต.

บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.

ปทุมธานี

ผลิตปมอุตสาหกรรม (4.5.3) ไทย, เยอรมนี
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

16 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

25

แดยู โมลด (ประเทศไทย) จํากัด

DAYOU MOLD (THAILAND)  

COMPANY LIMITED

500/69 หมู 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวก

แดง จ.ระยอง

ผลิตแมพิมพการซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเอง

และการซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)
เกาหลีใต

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

16 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

26
เซอรวิสโซลูชั่น จํากัด SERWICE 

SOLUTION COMPANY LIMITED

25/11 หมู 11 ต.บางมวง อ.บาง

ใหญ จ.นนทบุรี

ผลิตระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุม

การปฏิบัตงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 

17 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2564 จํานวน 60 โครงการ (ตอ)
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/

สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/

ประเภทกิจการ

สัญชาต/ิ

การรวมทุน
วันอนุมัติ

27
โรแลนด ดิจิตอล กรุป (ไทยแลนด) จํากัด 

ROLAND DIGITAL GROUP 

30/122 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรม-

สินสาคร ต.โคกขาม
ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม (4.5.3) ญ่ีปุน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 17 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

28
วี.พี.เอส.อีควิปเมนท จํากัด V. P. S. 

EQUIPMENT COMPANY LIMITED

1334/354-356 ซ.พระราม 3

ซอย 56 แขวงชองนนทรี
ผลิตเกียรฝาก (4.5.2) ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 19 วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564

29

สวิทซ เฟลคซ เพลท-เมคคิ่ง จํากัด 

SWITCH FLEX PLATE-MAKING 

COMPANY LIMITED

30/119 หมู 1 ต.โคกขาม อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร
ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2) ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 20 วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2564

30

ซูดอง โมลด (ประเทศไทย) จํากัด 

XUDONG MOLD (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

386/4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงหวย

ขวาง เขตหวยขวาง 

ผลิตแมพิมพและการซอมแซมแมพิมพที่

ผลิตเอง (4.5.2)

ไทย,ฮองกง,จีน

,ญ่ีปุน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 20 วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2565

31
โอเทค (ไทยแลนด) จํากัด OTEC 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

258 หมู 2 ต.คลองจิก อ.บางปะ

อิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลิตอุปกรณขุดเจาะและซอมแซมอุปกรณที่

ผลิตเอง (4.5.2)
ญ่ีปุน

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 18 วันอังคารที่ 1

มิถุนายน 2564

32

ฮารุ ซิสเต็ม ดีเวล็อปเมนต (ไทยแลนด) 

จํากัด HARU SYSTEM DEVELOPMENT 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

47/20 หมู 1 ต.คลองประเวศ อ.

บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุม

การปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย , ญ่ีปุน
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 22 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564

33
เอ็มซีเค คอรปอเรชั่น จํากัด MCK 

CORPORATION COMPANY LIMITED

9/8 หมู 2 ต.วัดชลอสุขาภิบาลอ.

บางกรวย จ.นนทบุรี
ผลิตแมพิมพ (4.5.2) ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 22 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564

34
ซุปเปอรเทป จํากัด SUPER TAPE 

COMPANY LIMITED

114 หมู 19 ถ.นวนคร 19 ต.

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี

ผลิตชิ้นสวนแมพิมพ แมพิมพ และการ

ซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)
ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 22 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564

35
เอ็กซเปอรต ออโตเมชั่น จํากัด EXPERT 

AUTO MATION COMPANY LIMITED

300/68 ซ.ฉลองกรุง 2 ถ.ฉลอง

กรุง แขวงลําปลาทิว เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอน

ออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานดวย

สมองกลเอง (4.5.1.2)

ไทย
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 22 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564

36
ไทย เดลิกา จํากัด THAI DELICA  

COMPANY LIMITED

789/190 หมู 1 ต.หนองขาม อ.

ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผลิตอุปกรณสําหรับตัดวัชพืชทางการเกษตร 

(4.5.2)
ญ่ีปุน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 23 วันจันทรที่ 21 มิถุนายน 2564

37
บีเคเค ควอลิต้ี บรัช จํากัด BKK 

QUALITY BRUSH COMPANY LIMITED

9/579 ซ.ลาดปลาเคา 78 แขวง

อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2) ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 24 วันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2564

38
แมน้ําเมคคานิกา จํากัด MENAM 

MECHANIKA COMPANY LIMITED

499 หมู 6 ต.บางเพรียง อ.บาง

บอ จ.สมุทรปราการ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม

การปฏิบัตงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 28 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

39
ไฮไมล (ไทยแลนด) จํากัด HIMILE 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

7/497 หมู 6 ต.มาบยางพร อ.

ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิตแมพิมพสําหรับยางรถยนต (4.5.2) การ

ปฏิบัตงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)
จีน

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 28 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

40
ฟอรมูลาอุตสาหกรรม จํากัด FORMULA 

INDUSTRIES COMPANY LIMITED

160,163 หมู 5 ถ.ฉะเชิงเทรา-

พนมสารคาม ต.เมืองใหม อ.ราช

สาสน จ.ฉะเชิงเทรา 

ผลิต ALUMINIUM EXTRUSION 

PROFILE, TRUCK  REFRIGERATOR และ 

RECEIVER DRIER (2.15 / 4.5.2 / 4.8.17)

ไทย
ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 28 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

41

เซอรมา แมซินเนอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 

ZERMA MACHINERY (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

67/28 หมู 8 ต.ทับมา อ.เมือง จ.

ระยอง 
ผลิตเครื่องจักร (4.5.2) ไทย

ประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 31 วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564

42

เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิรค จํากัด 

(มหาชน) K. W. METAL WORK 

PUBLIC COMPANY LIMITED

259/83 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระ

โขนงเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
ผลิตชิ้นสวนรถทางการเกษตร (4.5.2) ไทย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ 

ครั้งที่ 34 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2564 จํานวน 60 โครงการ (ตอ)



Research and Technology
ภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง ปี 2564

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ

ผลิตภัณฑ/

ประเภทกิจการ

สัญชาติ/

การรวมทุน
วันอนุมัติ

43 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.พระนครศรีอยุธยา) ไมระบุ ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2) สิงคโปร

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 28 วันอังคารที่ 7 กันยายน 

2564

44
เวลบอท จํากัด WELBOT COMPANY 

LIMITED

81 หมู 9 ต.ดอนขอย อ.

กําแพงแสน จ.นครปฐม

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ

ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง

(4.5.1.1)

ไทย
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 35 วันจันทรที่  13 กันยายน 2564

45
โตยามา (ไทยแลนด) จํากัด TOYAMA 

(THAILAND)COMPANY LIMITED

868 หมู 2 ต.แพรกษาใหม อ.บาง

เสาธง จ.สมุทรปราการ
ผลิตแมพิมพ (4.5.2) ไตหวัน

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 35 วันจันทรที่  13 กันยายน 2564

46
เซจิน พรีซิชั่น จํากัดSEJIN 

PRECISIONCOMPANY LIMITED

171 หมู 4 ต.หนองปลาไหลอ.บาง

ละมุง จ.ชลบุรี

ผลิตแมพิมพ และการซอมแซมแมพิมพ 

(4.5.2)
ไทย, เกาหลี

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 37 วันจันทรที่ 27 กันยายน 2564

47

คูโบตา พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (ประเทศ

ไทย) จํากัด KUBOTA PRECISION 

MACHINERY (THAILAND) COMPANY 

LIMITED

219/24 หมู 6 นิคมอุตสาหกรรม

ปนทอง 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี

ผลิต HST TRANSMISSIONASSEMBLY 

และชิ้นสวนของ HSTTRANSMISSION 

ASSEMBLY (4.5.2)

ญ่ีปุน
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 38 วันจันทรที่ 4 ตุลาคม 2564

48
เทอรมาเทค จํากัด THEMATECH 

COMPANY LIMITED

33/40 หมู 10 ต.บางปลา อ.บาง

พลี จ.สมุทรปราการ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติ และระบบ

ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง

และเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอน

ออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงาน

ดวยสมองกลเอง (4.5.1.1 / 4.5.1.2)

ไทย
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 40 วันจันทรที่ 18 ตุลาคม 2564

49
ซี. ซี. เอส. แอดวานซ เทค จํากัดC.C.S. 

ADVANCE TECH COMPANY LIMITED

54/2 หมู 9 ซ.กันตนา ถ.บางใหญ-

บางคูลัด ต.บางมวง อ.บางใหญ จ.

นนทบุรี

ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2) ไทย ,อินเดีย

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 33 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 

2564

50

แดยู โมลด (ประเทศไทย) จํากัด DAYOU 

MOLD (THAILAND) COMPANY 

LIMITED

500/69 หมู 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวก

แดง จ.ระยอง

ผลิตแมพิมพ การซอมแซม-แมพิมพที่

ผลิตเอง (4.5.2)
เกาหลีใต

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 41 วันจันทรที่ 25 ตุลาคม 2564

51
โซดิก (ประเทศไทย) จํากัด SODICK 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

60/84 หมู 19 ซอย 19 ถ.

พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธานี

ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม 

(4.5.2)
ญ่ีปุน

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 41 วันจันทรที่ 25 ตุลาคม 2564

52
อามูนีล (ประเทศไทย) จํากัด AMUNEAL 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

54/13 หมู 9 ต.บางมวง อ.บาง

ใหญ จ.นนทบุรี
ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2)

ไทย,สหรัฐอเม

ริกา

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 34 วันอังคารที่ 2

พฤศจิกายน 2564

53

มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 

จํากัด MURATA ELECTRONICS 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

63 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

หมู 4 ทางหลวงหมายเลข 11 ต.

บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน

ผลิต LARGE LARGE HOLDING  PLATE 

(4.5.2)
ญ่ีปุน

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 43 วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564

54 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง)ไมระบุ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ

ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง

และซอมแซมเครื่องจักรที่ผลิตเอง 

(4.5.1.1 / 4.2.2)

ไตหวัน ,จีน
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 43/2564 วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564

55
ทีเอส โมลิเมอร จํากัด TS MOLYMER 

COMPANY LIMITED

662 หมู 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม 

(4.5.3)
ญ่ีปุน

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 45 วันจันทรที่  22 พฤศจิกายน  2564

56
บลู เทค จํากัด BLUE TECH COMPANY 

LIMITED

613 หมู 5 ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง

ผลิตแมพิมพ การซอมแซมแมพิมพที่ผลิต

เองและชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2)
ไทย ,เกาหลีใต

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง

ที่ 45 วันจันทรที่  22 พฤศจิกายน  2564

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2564 จํานวน 60 โครงการ (ตอ)



Research and Technology
ภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง ปี 2564

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/

สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/

ประเภทกิจการ

สัญชาต/ิ

การรวมทุน
วันอนุมัติ

57

เอเชียรับเบอรอิควพิเมนท อินเทลลิเจนทแมนู

แฟคเจอริ่ง จํากัด ASIA RUBBER 

EQUIPMENT INTELLIGENT 

MANUFACTURING COMPANY LIMITED

888 หมู 2 ต.สํานักทอง อ.เชิง

เนิน จ.ระยอง

ผลิตเครื่องจักรและชิ้นสวนเครื่องจักร

สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.2)
ไทย

การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ 

ครั้งที่ 46 วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2564

58
เอเชีย บอยเลอร จํากัด ASIA BOILER 

COMPANY LIMITED

1 ซ.เจริญรัถ 19 ถ.เจริญรัถ 

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีข้ันตอนการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ

ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง 

(4.5.1.1)

ไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 39 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 

2564

59

แอร เรดิเอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด AIR 

RADIATORS (THAILAND) COMPANY 

LIMITED

7/284 หมู 6 นิคม

อุตสาหกรรม -อมตะซิต้ี ต.

มาบยางพร  อ.ปลวกแดง จ.

ระยอง

ผลิตระบบระบายความรอนแบบแผง

คอยลขนาดใหญ-แผงระบายความรอน

แบบคอยลขนาดใหญ และชิ้นสวนระบบ-

ระบายความรอนแบบคอยลขนาดใหญ 

(4.5.2)

ออสเตรเลีย
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ 

ครั้งที่ 48 วันจันทรที่ 13 ธันวาคม 2564

60 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง) ไมระบุ ซอมแซมแมพิมพ (4.5.2) จีน
การประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ 

ครั้งที่ 49 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ป 2564 จํานวน 60 โครงการ (ตอ)
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